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รายละเอียดของรายวิชา 
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชา  วิทยาการคอมพิวเตอร์  

ภาคการศึกษาที่     2    ปีการศึกษา     2565  
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
1.  รหัสและชื่อรายวิชา  CS4413 เครือข่ายการสื่อสารไร้สายและเคลื่อนที่ (Wireless and Mobile Network) 
2.  จ านวนหน่วยกิต  3 หน่วยกิต 
3.  หลักสูตร และประเภทรายวิชา  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ประเภทรายวิชาเอก
บังคับ 
4.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน  ภาคการศึกษาท่ี 2 /ชั้นปีที่ 4 
5.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  CS3723  
6.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)  ไม่มี 
7.  ช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธีรา  พึ่งสวัสดิ์ 
8.  สถานที่เรียน อาคารเรียน 2   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
  ภาคบรรยาย 
 กลุ่ม 01 วันศุกร ์ เวลา  12.30 – 14.30 น.  ห้อง 2-404 
  ภาคปฏิบัติการ 
 กลุ่ม 01 วันศุกร์ เวลา  14.30 – 16.30 น.  ห้อง 2-430 
9.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด   27 ธันวาคม 2565 
 

 
หมวดที่  2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1. ให้นกัศึกษาเข้าใจหลักการพ้ืนฐานของสภาพแวดล้อมทาง ฮาร์ดแวร์และ ซอฟต์แวร์ ของการสื่อสารข้อมูลไร้

สาย  
2. ให้นักศึกษาสามารถอธิบายการท างานขององค์ประกอบต่าง ๆ ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย ที่มี

การใช้งานอยู่ทั่วไป 
3. ให้นักศึกษาสามารถออกแบบ และก าหนดองค์ประกอบโดยรวมของระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย 
4. ฝึกปฏิบัติการออกแบบติดตั้งอุปกรณ์ และการสร้างเครือข่าย โดยใช้ อุปกรณ์ และ Software ที่มี

มาตรฐานสากล 
5. น าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ในการพัฒนาโครงงานประจ ารายวิชา และ/หรือโครงงานพิเศษได้ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชานี้ สามารถ 
1. อธิบายภาพรวมขององค์ประกอบของการสื่อสารไร้สายและเคลื่อนที่ 
2. เข้าใจในสถาปัตยกรรมเครือข่าย  มาตรฐานของเครือข่ายการสื่อสารไร้สายและเคลื่อนที่  
3. สืบค้นตัวอย่างดา้นสื่อสารไร้สายและเคลื่อนที่ เพ่ือวิเคราะห์ถึงการบูรณาการกับระบบต่าง ๆ ได้ 
4. วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นด้านการรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายไร้สายพ้ืนฐาน  
5. แสดงความเข้าใจและทักษะการใช้งานอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที ่เกี ่ยวข้องกับเทคโนโลยีด้านเครือข่าย

คอมพิวเตอร์   
6. ประยุกตใ์ช้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปเข้ามาช่วยในการบริหารงานด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 

2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 จากผลการประเมินในปีการศึกษาที่ผ่านมา จากข้อวิพากษ์ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา ส าหรับ

การเรียนการสอนและเนื้อหารายวิชานักศึกษาตอบว่าดีมาก ไม่ต้องปรับปรุงเรื่องใด และจากข้อวิพากษ์ส าคัญจากผล
การประเมินโดยวิธีอื่น ซึ่งได้จากการสอบถามและการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาระหว่างที่เรียน พบว่า จากการ
สอบถามนักศึกษายังคงมีปัญหาในการอ่านเอกสารประกอบการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษ จึงได้น าผลการประเมิน
ดังกล่าวในปีการศึกษาที่ผ่านมาน ามาร่วมออกแบบการเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1.  ปรับปรุงรายวิชาและหลักสูตรตามข้อก าหนดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 และตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ในปีการศึกษา 2565 

2.  มีการปรับปรุงมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ตามแผนที่กระจายความรู้ของหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)  

3.  เพ่ือให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ฐานความรู้ในวิชานี้เพ่ือแก้ปัญหาทีเ่กิดขึ้นในรายวิชาอ่ืน ๆ ในแขนงวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

4.  เพ่ือให้นักศึกษามีฐานความรู้ที่เป็นรูปธรรม เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบวิธีเชิงตัวเลขและทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข เพ่ือเป็นพื้นฐานการเรียนต่อในระดบัทีสู่งขึ้น 

5.  มีการปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลที่เข้าเรียน 

6. จดัหาต าราเรียนที่มีเนื้อหาเหมาะสมกับผู้เรียนเพ่ิมข้ึน 
7. จัดหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหารายวิชา เพื่อให้นักศึกษามีทางเลือกในการ

ทบทวนบทเรียนเพิ่มขึน้ 
8. จัดหาสื่อการเรียนการสอนเพิ่มเติม โดยพิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบสื่อและเนื้อหาในแต่ละหวัข้อ 

เช่น การใช้วิดีทัศน์ ภาพเคลื่อนไหว และอุปกรณ์อื่น ๆ  เป็นต้น ทั้งให้นักศึกษามีความเข้าใจเนื้อหาและเรียนรู้ด้วย
ตนเองเพ่ิมข้ึน 

9. ใช้ระบบ E-learning ของมหาวิทยาลัยฯ (http://elearning.hcu.ac.th/moodle ) มาประกอบการเรียน
การสอนตลอดภาคการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาใช้เป็นแหล่งความรู้ส าหรับทบทวนด้วยตนเอง จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
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กับรายวิชา เช่น การบ้าน ไฟล์น าเสนองาน ไฟล์เอกสารประกอบการสอน สื่อการเรียนการสอน และแบบทดสอบ เป็น
ต้น รวมทัง้ใช้เป็นช่องทางปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอน   

10. ในแต่ละคาบของการสอน ได้ให้โอกาสนักศึกษาแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับ
หัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้เปิดห้องสนทนาและกระดานสนทนาไว้ในระบบ E-learning ของทางมหาวิทยาลัย
ไว้ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนอกห้องเรียนด้วย 

11. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะด้านการร่วมมือร่วมใจ (Collaboration) การคิด
สร้างสรรค์ (Creativity) การติดต่อสื่อสาร (Communication) และการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) 

12. ปรับปรุงรูปแบบการสอนเพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Active Learning)  และ
พัฒนากิจกรรมรูปแบบการเรียนรู้ด้วยโครงการ (Project-based Learning) ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งในการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

13. จัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับงานบริการวิชาการผ่านโครงการคลินิกคอมพิวเตอร์ เพื่อให้
นักศึกษาได้น าความรู้จากการเรียนการสอนมาใช้บริการวิชาการให้แก่ชุมชน หรือบุคคลภายในมหาวิทยาลัย  และได้
เรียนรู้ถึงวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในสถานการณ์จริง และได้รับความรู้ที่นอกเหนือจากห้องเรียน 

14. จัดรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาให้มีลักษณะเป็นการเรียนรู้ที่ผสมผสานรูปแบบการ
เรียนรู้ที่มีความหลากหลาย (Blended Learning) มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ตอบรับกับรูปแบบการเรียนรู้ในสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

15. เพิ่มรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped 
Classroom) เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาเนื้อหาผ่านสื่อเทคโนโลยีที่ผู้สอนเตรียมไว้ให้ก่อนเข้าชั้นเรียน แล้วมาท ากิจกรรม 
และถามตอบปัญหาในชั้นเรียน  ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ สนใจใฝ่รู้ ประยุกต์ความรู้ การลงมือ
ปฏิบัติจริง และสร้างทักษะการเรียนรู้เพ่ือการด ารงชีวิตส าหรับศตวรรษที่ 21 
 
 

หมวดที่  3  ส่วนประกอบของรายวิชา 
1.  ค าอธิบายรายวิชา 
  มาตรฐานของเครือข่ายการสื่อสารไร้สายและเคลื่อนที่ อุปกรณ์ในเครือข่ายการสื่อสารไร้สาย  โพรโทคอล
ข้อตกลงในส าหรับเครือข่ายการสื่อสารไร้สาย รูปแบบบริการเครือข่ายการสื่อสารไร้สายและเคลื่อนที่ เครื่องมือและ
เทคนิคในการสร้างเครือข่าย การประยุกต์และบริหารจัดการเครือข่าย ประสิทธิภาพและคุณภาพของบริการ 
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในเครือข่ายการสื่อสารไร้สายและเคลื่อนที่ และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง และการฝึกปฏิบัติที่สอดคล้องกับ
ทฤษฎี 

Standards of the wireless communication network and mobile network, devices the wireless 
communication network, protocol, network topology, tools and techniques for network construction, 
network management application, performance and quality of service (QOS), and practices related 
to theories. 
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2.  จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ในการเรียนการสอน/ภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝึกปฏิบัติการ 
บรรยาย 30 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษา การฝึกปฏิบัติการ 30 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษา 

 
3.  วันเวลาให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการเป็นรายบุคคล 

อาจารย์สุธีรา  พึ่งสวัสดิ์  
วันอังคาร เวลา  12.00 – 16.00 น.  
สนทนาออนไลน์ผ่านทาง Facebook  
กระดานสนทนาที่สร้างไว้ใน HCU E-Learning https://e-learning.hcu.ac.th/moodle/ 

 
หมวดที่  4  การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน ให้ข้อมูลในแต่ละด้าน ดังนี้ 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 
 (1)  คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนาเพื่อให้ผู้เรียน 

1.2  มีวินัย ตรงต่อเวลา อดทน ขยัน และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  
แต่เนื่องจากตามแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่

รายวิชานั้น ทั้ง 3 ข้อเป็นความรับผิดชอบรองจึงไม่ได้เน้นทางด้านนี้  
 (2)  วิธีการสอน 

- ในการเรียนการสอน ผู้สอนได้มีการสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพไว้ในหัวข้อต่าง ๆ 

- ยกตัวอย่างการใช้คอมพิวเตอร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการใช้คอมพิวเตอร์ในทางตรงกันข้าม ให้
นักศึกษาแสดงปัญหาต่าง ๆ และวิธีทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เหล่านั้น  

- ท าความเข้าใจกับนักศึกษาในเรื่องความรับผิดขอบในการส่งงานที่ได้รับมอบหมายทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ 

ตรวจสอบการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย และการมีส่วนร่วมในชั ้นเรียนของนักศึกษา พร้อมสังเกต
พฤติกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา ว่าเป็นไปตามข้อ (1.2) หรือไม่ ถ้าไม่เป็นไปตามที่คาดหมาย อาจมีการพูดคุยเพื่อท า
ความเข้าใจถึงปัญหา และมุมมองของนักศึกษา เพื่อหาทางปรับให้เหมาะสมมากขึ้น ท าความเข้าใจกับนักศึกษาให้
ตรงกัน ในเรื่องการส่งงานที่ได้รบัมอบหมาย ให้ตรงตามก าหนด การแต่งกายท่ีเหมาะสม 
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     นอกจากนี้ยังมีการสอดแทรกอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (เศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรม 6 ประการ ขยัน 
อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู) และได้ย ้าเตือนให้นักศึกษาด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
และเรียนรู้เพ่ือรับใช้สังคม โดยแสดงไว้ใน PowerPoint และหน้าจอคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการ และให้นักศึกษา
เป็นผู้มีจริยธรรมและค่านิยมอันดีงามอยู่ในพื้นฐานของจิตใจ เช่น มีจิตอาสา มีวินัยในตนเอง รับผิดชอบ ต่อสังคม 
ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต เป็นต้น  กิจกรรมนี้ถือ
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและทักษะในการสืบหาข้อมูล การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
เรียนรู้ผ่านสื่อ ตามคุณสมบัติของบัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21 

ลักษณะงานที่มอบหมายมีทั้งที่เป็นรายบุคคล รายกลุ่ม เพื่อฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม นอกจากนี้ยังมีการสอดแทรกเรื่องของจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ โดยเน้นเรื่องการไม่ละเมิดลิขสทิธิ์ 
โดยในการเรียนการสอน อาจารย์ผู ้สอนได้เน้นให้นักศึกษารู ้จ ักการประหยัดพลังงาน กฎระเบียบการเข้าใช้
ห้องปฏิบัติการโดยเน้นเรื่องโครงการห้องเรียนสดใสไร้ขยะ ให้นักศึกษารู้จักการดูแลห้องเรียนให้สะอาดอยู่เสมอ ไม่น า
อาหารเครื่องดื่มมารับประทานในห้องเรียน และคัดแยกขยะให้ถูกประเภท เพ่ือความสะดวกในการจัดการขยะ ซึ่งเป็น
การสร้างคุณธรรมทั้งในด้านความซื่อสัตย์ ประหยัด และรับใช้สังคมได้ทางหนึ่ง และปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
มหาวิทยาลัย เช่น ส่งงานที่ได้รับมอบหมาย และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน การปฏิบัติตัวในการเข้าสอบ รวมถึง
สอดแทรกกิจกรรม 7 ส. (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย สวยงาม สิ่งแวดล้อม) ให้สอดคล้องกับเนื้อหา
การเรียนการสอนในรายวิชาด้วย 
 (3)  วิธีการประเมินผล 

- ประเมินจากการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
 
2.  ความรู้ 
 (1)  ความรู้ที่ต้องได้รับ 

2.1    มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา  
2.2    สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ 

ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา  
2.3    สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของ

ระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อก าหนด  
2.6    มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาทีศ่ึกษาเพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบ

ของเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
 (2)  วิธีการสอน 

- สอนโดยใช้วิธีการบรรยายเนื้อหาภาคทฤษฎี โดยยกตัวอย่างการใช้งาน และมีหลักคิดทางวิชาการ
ในศาสตร์ที่ตนศึกษา และสามารถเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 

- ส่งเสริมทักษะด้านการรว่มมือร่วมใจ (Collaboration) โดยมีการจัดกิจกรรมให้ท างานร่วมกันเป็น
กลุ่ม เพื่อท าการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) จากกรณีศึกษา และการค้นคว้าข้อมูลจาก
บทความต่าง ๆ มาใช้ในการออกแบบระบบเครือข่ายไร้สาย และมีการน าเสนอหน้าชั้นเรียนเพื่อ
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แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันในกลุ่มผู้เรียน โดยเป็นการฝึกทักษะการติดต่อสื่อสาร (Communication) 
และมีการเสนอแนวคิดในการพัฒนาผลงานต่อยอดใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการฝึกทักษะด้าน
การคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 

- ให้นักศึกษาได้ฝึกใช้อุปกรณ์ทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์  รู้จักการแกไ้ขปัญหาทีห่ลากหลายจากการฝึก
อุปกรณ์ที่แตกต่าง เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง (Active 
Learning) และเป็นการเรียนรู้ในรูปแบบ Project-based Learning  กิจกรรมนี้ถือเป็นกิจกรรม
ที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและทักษะในการสืบหาขอ้มูล การส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยีเรียนรู้ผ่านสื่อ ตามคุณสมบัติของบัณฑิตไทยในศตวรรษท่ี 21 นอกจากนี้ยังเป็นการ
ส่งเสริมทักษะด้านการร่วมมือร่วมใจ (Collaboration) การคิดสร้างสรรค์ (Creativity) การ
ติดต่อสื่อสาร (Communication) และการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) อีกดว้ย 

- การมอบหมายให้จัดท าโครงงาน โดยพัฒนาแอปพลิเคชันด้านเครือข่ายไร้สาย เพ่ือให้นักศึกษาได้มี
โอกาสในการน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาในชั้นเรียนและจากการฝึกปฏิบัติในห้องเรียนน าไปใช้งาน
ได้จริง รวมถึงการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในการท าโครงการจากการค้นหาข้อมูลที่หลากหลาย สร้างเสริม
ให้นักศึกษาในการค้นคว้า  กิจกรรมนี้ถือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและ
ทักษะในการสืบหาข้อมูล การสื่อสารและความร่วมมือกัน (Communication and 
collaboration) และการใช้เทคโนโลยีเรียนรู้ผ่านสื่อ ตามคุณสมบัติของบัณฑิตไทยในศตวรรษที ่
21 ทั้งสร้างความรับผิดชอบและความสามารถผลิตผลงาน (Accountability and 
productivity)  ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรยีนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง (Active 
Learning) และเป็นการเรียนรู้ในรูปแบบ Project-based Learning นอกจากนี้ยังเป็นการ
ส่งเสริมทักษะด้านการร่วมมือร่วมใจ (Collaboration) การคิดสร้างสรรค์ (Creativity) การ
ติดต่อสื่อสาร (Communication) และการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) อีกด้วย 

- อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในแต่ละคาบของการสอนทั้งบรรยายและภาคปฏิบัติ ได้ให้โอกาส
นักศึกษาแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์เก่ียวกับหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

- มอบหมายให้ท าการค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเอง เป็นคู่ จากบทความภาษาต่างประเทศ เกี่ยวกับ
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายและน ามาท าวีดีทัศน์น าเสนอ เพื่อ
สร้างการรู้สารสนเทศ (Information literacy) และเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมทักษะด้านการร่วมมือ
ร่วมใจ (Collaboration) การคิดสร้างสรรค์ (Creativity) การติดต่อสื่อสาร (Communication) 
และการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) อีกด้วย 

- มอบหมายให้เข้าร่วมงานวันนักประดิษฐ์ เพ่ือเยี่ยมชมผลงานต่าง ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมและผลักดัน
ให้นักศึกษาได้เปิดมุมมองทางความคิดและสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ 
พร้อมทัง้น าเสนอผลงาน เพื่อสร้างการรู้สารสนเทศ (Information literacy) และเป็นการจัดการ
เรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) นอกจากนี้ยังเป็นการ



มคอ. 3 

 7 

ส่งเสริมทักษะด้านการร่วมมือร่วมใจ (Collaboration) การคิดสร้างสรรค์ (Creativity) การ
ติดต่อสื่อสาร (Communication) และการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) อีกด้วย 

-  
(3)  วิธีการประเมินผล 

- ประเมินจากโครงงานรายวิชา การเขียนรายงาน และการน าเสนอ 

- ประเมินจากงานค้นคว้าด้วยตนเอง  

- ประเมินจากผลงานวีดีทัศน์ให้ความรู้ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

- ประเมินจากการน าเสนอสรุปผลงานวันนักประดิษฐ์ 

- ประเมินจากการฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน 

- การสอบกลางภาค 

- การสอบกลางภาค 
 

3.  ทักษะทางปัญญา 
 (1)  ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา  
       3.2 สามารถสืบคืน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

      3.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 
 

         (2)  วิธีการสอน 

- การมอบหมายให้จัดท าโครงงาน โดยพัฒนาแอปพลิเคชันด้านเครือข่ายไร้สาย เพ่ือให้นักศึกษาได้มี
โอกาสในการน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาในชั้นเรียนและจากการฝึกปฏิบัติในห้องเรียนน าไปใช้งาน
ได้จริง รวมถึงการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในการท าโครงการจากการค้นหาข้อมูลที่หลากหลาย สร้างเสริม
ให้นักศึกษาในการค้นคว้า  กิจกรรมนี้ถือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและ
ทักษะในการสืบหาข้อมูล การสื่อสารและความร่วมมือกัน (Communication and 
collaboration) และการใช้เทคโนโลยีเรียนรู้ผ่านสื่อ ตามคุณสมบัติของบัณฑิตไทยในศตวรรษท่ี 
21 ทั้งสร้างความรับผิดชอบและความสามารถผลิตผลงาน (Accountability and 
productivity)  ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรยีนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง (Active 
Learning) และเป็นการเรียนรู้ในรูปแบบ Project-based Learning นอกจากนี้ยังเป็นการ
ส่งเสริมทักษะด้านการร่วมมือร่วมใจ (Collaboration) การคิดสร้างสรรค์ (Creativity) การ
ติดต่อสื่อสาร (Communication) และการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) อีกด้วย 

- อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในแต่ละคาบของการสอนทั้งบรรยายและภาคปฏิบัติ ได้ให้โอกาส
นักศึกษาแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์เก่ียวกับหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

- ให้นักศึกษาน าความรู้และทักษะในการแก้ปัญหาที่เหมาะสมจากท่ีได้ฝึกปฏิบัติและการค้นหาข้อมูล
จากที่ต่าง ๆ มาท าการพัฒนาโครงงานประจ ารายวิชา กิจกรรมนี้ถือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะ



มคอ. 3 

 8 

การเรยีนรู้ด้วยตนเองและทักษะในการสืบหาข้อมูล การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีเรียนรู้ผ่าน
สื่อ ตามคุณสมบัติของบัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมทักษะด้านการ
ร่วมมือร่วมใจ (Collaboration) การคิดสร้างสรรค์ (Creativity) การติดต่อสื่อสาร 
(Communication) และการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) อีกด้วย 

- มอบหมายให้ท าการค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเอง เป็นคู่ จากบทความภาษาต่างประเทศ เกี่ยวกับ
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายและน ามาท าวีดีทัศน์น าเสนอ เพื่อ
สรา้งการรู้สารสนเทศ (Information literacy) และเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมทักษะด้านการร่วมมือ
ร่วมใจ (Collaboration) การคิดสร้างสรรค์ (Creativity) การติดต่อสื่อสาร (Communication) 
และการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) อีกด้วย 

 (3)  วิธีการประเมินผล 

- ประเมินจากโครงงานรายวิชา การเขียนรายงาน และการน าเสนอ 

- ประเมินจากงานค้นคว้าด้วยตนเอง  

- ประเมินจากผลงานวีดีทัศน์ให้ความรู้ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

- ประเมินจากการฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน 
 
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 (1)  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

       4.4  มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม  
 (2)  วิธีการสอน 

-   การมอบหมายให้จัดท าโครงงาน โดยพัฒนาแอปพลิเคชันด้านเครือข่ายไรส้าย เพ่ือให้นักศึกษาได้
มีโอกาสในการน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาในชั้นเรียนและจากการฝึกปฏิบัติในห้องเรียนน าไปใช้
งานได้จริง รวมถึงการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในการท าโครงการจากการค้นหาข้อมูลที่หลากหลาย สร้าง
เสริมให้นักศึกษาในการค้นคว้า  กิจกรรมนี้ถือเป็นกิจกรรมทีส่่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง
และทักษะในการสืบหาข้อมูล การสื่อสารและความร่วมมือกัน (Communication and 
collaboration) และการใช้เทคโนโลยีเรียนรู้ผ่านสื่อ ตามคุณสมบัติของบัณฑิตไทยในศตวรรษ
ที่ 21 ทั้งสร้างความรับผิดชอบและความสามารถผลิตผลงาน (Accountability and 
productivity)  ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรยีนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง (Active 
Learning) และเป็นการเรียนรู้ในรูปแบบ Project-based Learning นอกจากนี้ยังเป็นการ
ส่งเสริมทักษะด้านการร่วมมือร่วมใจ (Collaboration) การคิดสร้างสรรค์ (Creativity) การ
ติดต่อสื่อสาร (Communication) และการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) อีกด้วย 

-   มอบหมายให้ท าการค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเอง เป็นคู่ จากบทความภาษาต่างประเทศ เกี่ยวกับ
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายและน ามาท าวีดีทัศน์น าเสนอ 
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เพื่อสร้างการรู้สารสนเทศ (Information literacy) และเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมทักษะด้านการ
ร่วมมือร่วมใจ (Collaboration) การคิดสร้างสรรค์ (Creativity) การติดต่อสื่อสาร 
(Communication) และการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) อีกด้วย 

-   มอบหมายให้เข้าร่วมงานวันนักประดิษฐ์ เพ่ือเยี่ยมชมผลงานต่าง ๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมและ
ผลักดันให้นักศึกษาได้เปิดมุมมองทางความคิดและสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานที่มี
คุณภาพ พร้อมทั้งน าเสนอผลงาน เพื่อสร้างการรู้สารสนเทศ (Information literacy) และเป็นการ
จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) นอกจากนี้ยังเป็น
การส่งเสริมทักษะด้านการร่วมมือร่วมใจ (Collaboration) การคิดสร้างสรรค์ (Creativity) การ
ติดต่อสื่อสาร (Communication) และการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) อีกด้วย 

 (3)  วิธีการประเมินผล 

- ประเมินจากโครงงานรายวิชา การเขียนรายงาน และการน าเสนอ 

- ประเมินจากงานค้นคว้าด้วยตนเอง  

- ประเมินจากผลงานวีดีทัศน์ให้ความรู้ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

- ประเมินจากการน าเสนอสรุปผลงานวันนักประดิษฐ์ 

- ประเมินจากการฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน 
5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (1)  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

5.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
5.4 สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม        

 (2)  วิธีการสอน 

- ให้นักศึกษาได้ฝึกใช้อุปกรณ์ทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยใช้เนื้อหา และเอกสารของบริษัท CISCO  
พัฒนานักศึกษาให้รู้จักการใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการการสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  (ICT literacy)  

- การมอบหมายให้จัดท าโครงงาน โดยพัฒนาแอปพลิเคชันด้านเครือข่ายไร้สาย เพ่ือให้นักศึกษาได้มี
โอกาสในการน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาในชั้นเรียนและจากการฝึกปฏิบัติในห้องเรียนน าไปใช้งาน
ได้จริง รวมถึงการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในการท าโครงการจากการค้นหาข้อมูลที่หลากหลาย สร้างเสริม
ให้นักศึกษาในการค้นคว้า  กิจกรรมนี้ถือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและ
ทักษะในการสืบหาข้อมูล การสื่อสารและความร่วมมือกัน (Communication and 
collaboration) และการใช้เทคโนโลยีเรียนรู้ผ่านสื่อ ตามคุณสมบัติของบัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 
21 ทั้งสร้างความรับผิดชอบและความสามารถผลิตผลงาน (Accountability and 
productivity)  ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรยีนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง (Active 
Learning) และเป็นการเรียนรู้ในรูปแบบ Project-based Learning นอกจากนี้ยังเป็นการ
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ส่งเสริมทักษะด้านการร่วมมือร่วมใจ (Collaboration) การคิดสร้างสรรค์ (Creativity) การ
ติดต่อสื่อสาร (Communication) และการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) อีกด้วย 

- มอบหมายให้ท าการค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเอง เป็นคู่ จากบทความภาษาต่างประเทศ เกี่ยวกับ
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายและน ามาท าวีดีทัศน์น าเสนอ เพื่อ
สร้างการรู้สารสนเทศ (Information literacy) และเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมทักษะด้านการร่วมมือ
ร่วมใจ (Collaboration) การคดิสร้างสรรค์ (Creativity) การติดต่อสื่อสาร (Communication) 
และการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) อีกด้วย 

- มอบหมายให้เข้าร่วมงานวันนักประดิษฐ์ เพ่ือเยี่ยมชมผลงานต่าง ๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมและผลักดัน
ให้นักศึกษาได้เปิดมุมมองทางความคิดและสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ 
พร้อมทั้งน าเสนอผลงาน เพื่อสร้างการรู้สารสนเทศ (Information literacy) และเป็นการจัดการ
เรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) นอกจากนี้ยังเป็นการ
ส่งเสริมทักษะด้านการร่วมมือร่วมใจ (Collaboration) การคิดสร้างสรรค์ (Creativity) การ
ติดต่อสื่อสาร (Communication) และการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) อีกด้วย 

(3)  วิธีการประเมินผล 

- ประเมินจากโครงงานรายวิชา การเขียนรายงาน และการน าเสนอ 

- ประเมินจากงานค้นคว้าด้วยตนเอง  

- ประเมินจากผลงานวีดีทัศน์ให้ความรู้ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

- ประเมินจากการน าเสนอสรุปผลงานวันนักประดิษฐ์ 

- ประเมินจากการฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน 



มคอ. 3 

 11 

1. หมวดที่  5  แผนการสอนและการประเมินผล 
แผนการสอน   โปรดระบุในช่องกิจกรรมการเรียนการสอนของสัปดาห์ที่มีการ 

1.  ส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
2.  บูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการเรียนการสอน 
3.  บูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน   
4.  บูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน  
5.  สอดแทรกจริยธรรมและคุณธรรม 

  

สัปดาห์ที่ หัวข้อ / รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่

ใช้ 

จ านวน
ชั่วโมง 

(บ / ป / 
ฝ) 

ชื่อผู้สอน 

1 
6 ม.ค. 
2566 

 
 

ภาคบรรยาย 
Overview of Wireless 
Communication Systems 

• วิวัฒนาการของการ
สื่อสารไร้สาย 

- ทดสอบภูมิหลังและศักยภาพของ
ผู้เรียน  
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
โดยมีการสอดแทรกจริยธรรมและ
คุณธรรม อัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย (ยึดมั่นในคุณธรรม 6 
ประการ ขยัน อดทน ประหยัด 
เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู) และได้ย ้า
เตือนให้นักศึกษาด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม นอกจากนี้ได้
สอดแทรกให้นักศึกษารู้จักการ
ประหยัดพลังงาน กฎระเบียบการ
เข้าใช้ห้องปฏิบัติการเมื่อต้องการเข้า
ไปศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพ่ิมเติม 
และปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
มหาวิทยาลัย เช่น การส่งงานที่ได้รับ
มอบหมาย และการมีส่วนร่วมในชั้น
เรียน การปฏิบัติตัวในการเข้าสอบ 
รวมถึงสอดแทรกกิจกรรม 7 ส. 
(สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ 
สร้างนิสัย สวยงาม สิ่งแวดล้อม) ให้

2/2/0 ผศ.สุธีรา  พ่ึง
สวัสดิ ์
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ / รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่

ใช้ 

จ านวน
ชั่วโมง 

(บ / ป / 
ฝ) 

ชื่อผู้สอน 

สอดคล้องกับเนื้อหาการเรียนการ
สอนในรายวิชา 

สื่อการสอน 
- MS-PPT Slide 

- ใช้เอกสารประกอบการสอนใน E-
learning 

- แบบทดสอบก่อนเข้าบทเรียน 

ภาคปฏิบัติ 
Basic hardware 
connection 

- นักศึกษาฝึกปฏิบัติควบคู่กับการ
บรรยาย มอบหมายงานให้ท าเพ่ือสรุป
ความเข้าใจของเนื้อหาที่เรียน เพือ่
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
- มอบหมายให้นักศึกษาท าการเข้า
สาย LAN 2 แบบ และส่งทดสอบใน
ชั้นเรียน  
สื่อการสอน 
- MS-PPT Slide 

- ใช้เอกสารประกอบการสอนใน E-
learning 

 ผศ.สุธีรา  พ่ึง
สวัสดิ ์
 

2 
13 ม.ค. 
2566 

ภาคบรรยาย 
รูปแบบบริการเครือข่ายการ
สื่อสารไร้สายและเคลื่อนที่ 
 

- ทดสอบความรู้ก่อนเข้าสู่บทเรียน 
- บรรยายโดยใช้ PowerPoint  และ
เครื่องคอมพิวเตอร์ 
- มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจัดท า
เป็นรายงาน  
- ใช้เอกสารประกอบการสอนใน E-
learning 
ส่ือการสอน 
- MS-PPT Slide 

- ใช้เอกสารประกอบการสอนใน E-
learning 

- แบบทดสอบก่อนเข้าบทเรียน 

2/2/0 ผศ.สุธีรา  พ่ึง
สวัสดิ ์
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ / รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่

ใช้ 

จ านวน
ชั่วโมง 

(บ / ป / 
ฝ) 

ชื่อผู้สอน 

ภาคปฏิบัติ 
▪ Set Up Wireless 

Hardware 
▪ Install Wireless 

Hardware 

- นักศึกษาฝึกปฏิบัติควบคู่กับการ
บรรยาย มอบหมายงานให้ท าเพ่ือสรุป
ความเข้าใจของเนื้อหาที่เรียน เพื่อ
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
สื่อการสอน 
- มอบหมายงานจากโจทย์ที่ก าหนด 
และฝึกปฏิบัติ   

- ใช้เอกสารประกอบการสอนใน E-
learning 

- Router 

- Access Point 

- Wireless 
 

 ผศ.สุธีรา  พ่ึง
สวัสดิ ์
 

3 
 20 ม.ค. 
2566 

 

ภาคบรรยาย 
▪ การเชื่อมต่อของเครือข่าย 
▪ โพรโทคอลข้อตกลงใน

ส าหรับเครือข่ายการ
สื่อสารไร้สาย อุปกรณ์ใน
เครือข่ายการสื่อสารไร้สาย 

 

- ทดสอบความรู้กอ่นเข้าสู่บทเรียน 
- บรรยายโดยใช้ PowerPoint  และ
เครื่องคอมพิวเตอร์ 
- ใช้เอกสารประกอบการสอนใน E-
learning 
สื่อการสอน 
- MS-PPT Slide 

- ใช้เอกสารประกอบการสอนใน E-
learning 

- แบบทดสอบก่อนเข้าบทเรียน 

2/2/0 ผศ.สุธีรา  พ่ึง
สวัสดิ ์
 

ภาคปฏิบัติ 
▪ Basic Wireless 

Network 
▪ Comparing 2960 and 

3560 Switches 

▪ Selecting Switching 
Hardware 

- นักศึกษาฝึกปฏิบัติควบคู่กับการ
บรรยาย มอบหมายงานให้ท าเพ่ือสรุป
ความเข้าใจของเนื้อหาที่เรียน เพื่อ
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
- มอบหมายงานจากโจทย์ที่ก าหนด 
และฝึกปฏิบัติ   
สื่อการสอน 

 ผศ.สุธีรา  พ่ึง
สวัสดิ ์
 

http://online.hcu.ac.th/mod/assignment/view.php?id=106873
http://online.hcu.ac.th/mod/assignment/view.php?id=106873
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ / รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่

ใช้ 

จ านวน
ชั่วโมง 

(บ / ป / 
ฝ) 

ชื่อผู้สอน 

- ใช้เอกสารประกอบการสอนใน E-
learning 

4 
27 ม.ค. 
2566 

ภาคบรรยาย 
▪ มาตรฐานของเครือข่าย

การสื่อสารไร้สายและ
เคลื่อนที่ 

▪ เครือ่งมือและเทคนิคใน
การสร้างเครือข่าย 

▪ เทคโนโลยีเครือข่าย
เครือข่ายไร้สายและ
อุปกรณ์เคลื่อนที่  

 

- ทดสอบความรู้ก่อนเข้าสู่บทเรียน 
- บรรยายโดยใช้ PowerPoint  และ
เครื่องคอมพิวเตอร์ 
- ใช้เอกสารประกอบการสอนใน E-
learning 
- นักศึกษามีส่วนร่วมฝึกท าหน้าชั้น
เรียน  
สื่อการสอน 
- MS-PPT Slide 

- ใช้เอกสารประกอบการสอนใน E-
learning 

- แบบทดสอบก่อนเข้าบทเรียน 

 

2/2/0 ผศ.สุธีรา  พ่ึง
สวัสดิ ์
 

ภาคปฏิบัติ 
▪ Lab Cisco How to 

configure wireless 
network in packet 
tracer 

- นักศึกษาฝึกปฏิบัติควบคู่กับการ
บรรยาย มอบหมายงานให้ท าเพ่ือสรุป
ความเข้าใจของเนื้อหาที่เรียน เพื่อ
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
- ฝึกการออกแบบระบบเครือข่าย 
และแก้ปัญหาโดยใช้โปรแกรม Cisco 
Packet Tracer 
สื่อการสอน 
- ใช้เอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 

- Cisco Packet Tracer 

 ผศ.สุธีรา  พ่ึง
สวัสดิ ์
 

5 
3 ก.พ. 
2566 

 

ภาคบรรยาย 
คลื่นวิทยุและการกระจาย
เสียง (Radio Wave & 
Broadcast) 

- ทดสอบความรู้ก่อนเข้าสู่บทเรียน 
- บรรยายโดยใช้ PowerPoint  และ
เครื่องคอมพิวเตอร์ 
- ใช้เอกสารประกอบการสอนใน E-
learning 

2/2/0 ผศ.สุธีรา  พ่ึง
สวัสดิ ์
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ / รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่

ใช้ 

จ านวน
ชั่วโมง 

(บ / ป / 
ฝ) 

ชื่อผู้สอน 

  - นักศึกษามีส่วนร่วมฝึกท าหน้าชั้น
เรียน  
สื่อการสอน 
- MS-PPT Slide 

- ใช้เอกสารประกอบการสอนใน E-
learning 

- แบบทดสอบก่อนเข้าบทเรียน 

 
ภาคปฏิบัติ 
▪ Configuring a Wireless 

Router and Client 
▪ Connecting a Wired 

and Wireless LAN 
▪ Configuring Wireless 

LAN Access 
น านักศึกษาไปร่วมงานวันนัก
ประดิษฐ์ ณ ไบเทคบางนา 

- นักศึกษาฝึกปฏิบัติควบคู่กบัการ
บรรยาย มอบหมายงานให้ท าเพ่ือสรุป
ความเข้าใจของเนื้อหาที่เรียน เพื่อ
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
- ฝึกการออกแบบระบบเครือข่าย 
และแก้ปัญหาโดยใช้โปรแกรม Cisco 
Packet Tracer 
- นักศึกษาน าเสนอความก้าวหน้าของ
ผลงานที่ได้พัฒนาจากองค์ความรู้
โดยรวมตลอดรายวิชา โดยเน้นให้
นักศึกษาน าเสนอหัวข้อโครงงานด้วย
ตนเองและพัฒนาโครงงานตาม
ขั้นตอนของการออกแบบระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
สื่อการสอน 
- ใช้เอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 

- Cisco Packet Tracer 

 ผศ.สุธีรา  พ่ึง
สวัสดิ ์
 

6 
10 ก.พ. 
2566 

ภาคบรรยาย 
Satellite Communication 

- ทดสอบความรู้ก่อนเข้าสู่บทเรียน 
- บรรยายโดยใช้ PowerPoint  และ
เครื่องคอมพิวเตอร์ 
- ใช้เอกสารประกอบการสอนใน E-
learning 

2/2/0 ผศ.สุธีรา  พ่ึง
สวัสดิ ์
 

https://e-learning.hcu.ac.th/moodle/mod/resource/view.php?id=8972
https://e-learning.hcu.ac.th/moodle/mod/resource/view.php?id=8972
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ / รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่

ใช้ 

จ านวน
ชั่วโมง 

(บ / ป / 
ฝ) 

ชื่อผู้สอน 

สื่อการสอน 
- MS-PPT Slide 

- ใช้เอกสารประกอบการสอนใน E-
learning 

- แบบทดสอบกอ่นเข้าบทเรียน 

- MS-Team 

ภาคปฏิบัติ 

▪ Skills Integration 
Challenge 

- นักศึกษาฝึกปฏิบัติควบคู่กับการ
บรรยาย มอบหมายงานให้ท าเพ่ือสรุป
ความเข้าใจของเนื้อหาที่เรียน เพื่อ
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
- ฝึกการออกแบบระบบเครือข่าย 
และแก้ปัญหาโดยใช้โปรแกรม Cisco 
Packet Tracer 
ส่ือการสอน 
- ใช้เอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 

- Cisco Packet Tracer 

 ผศ.สุธีรา  พ่ึง
สวัสดิ ์
 

7 
17 ก.พ. 
2566 

 
 

ภาคบรรยาย 
- นักศึกษาน าเสนอผลงานที่
ตนเองได้คน้คว้ามา 
 

- นักศึกษาน าเสนอผลงานที่ตนเองได้
ค้นคว้ามา เป็นการส่งเสริมทักษะด้าน
การรว่มมือร่วมใจ (Collaboration) 
การคิดสร้างสรรค์ (Creativity) การ
ติดต่อสื่อสาร (Communication) 
และการคิดวิเคราะห์ (Critical 
Thinking) อีกด้วย 
สื่อการสอน 
- MS-PPT Slide 

- ใช้เอกสารประกอบการสอนใน E-
learning 

- แบบทดสอบก่อนเข้าบทเรียน 

2/2/0 ผศ.สุธีรา  พ่ึง
สวัสดิ ์
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ / รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่

ใช้ 

จ านวน
ชั่วโมง 

(บ / ป / 
ฝ) 

ชื่อผู้สอน 

ภาคปฏิบัติ 
▪ Config  Server 
▪ Registration Server 

- นักศึกษาฝึกปฏิบัติควบคู่กับการ
บรรยาย มอบหมายงานให้ท าเพ่ือสรุป
ความเข้าใจของเนื้อหาที่เรียน เพื่อ
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
- ฝึกการออกแบบระบบเครือข่าย 
และแก้ปัญหาโดยใช้โปรแกรม Cisco 
Packet Tracer 
ส่ือการสอน 
- ใช้เอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 

- Cisco Packet Tracer 

 ผศ.สุธีรา  พ่ึง
สวัสดิ ์
 

8 
24 ก.พ. 
2566 

 
 

ภาคบรรยาย 
Wi-Fi & WiMAX  

 

- ทดสอบความรู้ก่อนเข้าสู่บทเรียน 
- บรรยายโดยใช้ PowerPoint  และ
เครื่องคอมพิวเตอร์ 
- ใช้เอกสารประกอบการสอนใน E-
learning 
- นักศึกษามีส่วนร่วมฝึกท าหน้าชั้น
เรียน  
สื่อการสอน 
- MS-PPT Slide 

- ใช้เอกสารประกอบการสอนใน E-
learning 

- แบบทดสอบก่อนเข้าบทเรียน 

2/2/0 ผศ.สุธีรา  พ่ึง
สวัสดิ ์
 

ภาคปฏิบัติ 
▪ IPV6 Addressing 
▪ WAN Technology 
 

- นักศึกษาฝึกปฏิบัติควบคู่กับการ
บรรยาย มอบหมายงานให้ท าเพ่ือสรุป
ความเข้าใจของเนื้อหาที่เรียน เพ่ือ
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
- ฝึกการออกแบบระบบเครือข่าย 
และแก้ปัญหาโดยใช้โปรแกรม Cisco 
Packet Tracer 
สื่อการสอน 

 ผศ.สุธีรา  พ่ึง
สวัสดิ ์
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ / รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่

ใช้ 

จ านวน
ชั่วโมง 

(บ / ป / 
ฝ) 

ชื่อผู้สอน 

- ใช้เอกสารประกอบการสอนใน E-
learning 

- Cisco Packet Tracer 

9 
1 มี.ค. 
2566 

สอบกลางภาค    

10 
10 มี.ค. 
2566 

ภาคบรรยาย 
Technology 5G 

 

- ทดสอบความรู้ก่อนเข้าสู่บทเรียน 
- บรรยายโดยใช้ PowerPoint  และ
เครื่องคอมพิวเตอร์ 
- ใช้เอกสารประกอบการสอนใน E-
learning 
- นักศึกษามีส่วนร่วมฝึกท าหน้าชั้น
เรียน  
สื่อการสอน 
- MS-PPT Slide 

- ใช้เอกสารประกอบการสอนใน E-
learning 

- แบบทดสอบก่อนเข้าบทเรียน 

2/2/0 ผศ.สุธีรา  พ่ึง
สวัสดิ ์
 

 ภาคปฏิบัติ 
▪ Campus Network 

Management 

- นักศึกษาฝึกปฏิบัติควบคู่กับการ
บรรยาย มอบหมายงานให้ท าเพ่ือสรุป
ความเข้าใจของเนื้อหาที่เรียน เพื่อ
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
สื่อการสอน 
- ใช้เอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 

- Cisco Packet Tracer 

 ผศ.สุธีรา  พ่ึง
สวัสดิ ์
 

11 
17 มี.ค. 
2566 

ภาคบรรยาย 
อินเทอร์เน็ตส าหรับทุกสรรพ
สิ่ง (IoT)   

- ทดสอบความรู้ก่อนเขา้สู่บทเรียน 
- บรรยายโดยใช้ PowerPoint  และ
เครื่องคอมพิวเตอร์ 

2/2/0 ผศ.สุธีรา  พ่ึง
สวัสดิ ์
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ / รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่

ใช้ 

จ านวน
ชั่วโมง 

(บ / ป / 
ฝ) 

ชื่อผู้สอน 

 - ใช้เอกสารประกอบการสอนใน E-
learning 
 
สื่อการสอน 
- MS-PPT Slide 

- ใช้เอกสารประกอบการสอนใน E-
learning 

- แบบทดสอบกอ่นเข้าบทเรียน 

ภาคปฏิบัติ 
▪ IoT : Packet Tracer 

Introduction 

▪ IoT : Packet Switching 
Simulation A 

▪ IoT : Transportation 
of Data 

- นักศึกษาฝึกปฏิบัติควบคู่กับการ
บรรยาย มอบหมายงานให้ท าเพ่ือสรุป
ความเข้าใจของเนื้อหาที่เรียน เพื่อ
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
สื่อการสอน 
- ใช้เอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 

- Cisco Packet Tracer 

 ผศ.สุธีรา  พ่ึง
สวัสดิ ์
 

12 
24 มี.ค. 
2566 

ภาคบรรยาย 
Wireless Sensor Network   

- ทดสอบความรู้ก่อนเข้าสู่บทเรียน 
- บรรยายโดยใช้ PowerPoint  และ
เครื่องคอมพิวเตอร์ 
- ใช้เอกสารประกอบการสอนใน E-
learning 
สื่อการสอน 
- MS-PPT Slide 

- ใช้เอกสารประกอบการสอนใน E-
learning 

- แบบทดสอบก่อนเข้าบทเรียน 

2/2/0 ผศ.สุธีรา  พ่ึง
สวัสดิ ์
 

ภาคปฏิบัติ 
▪ IoT : Install and 

Configure IoT Devices 

- นักศึกษาฝึกปฏิบัติควบคู่กับการ
บรรยาย มอบหมายงานให้ท าเพ่ือสรุป
ความเขา้ใจของเนื้อหาที่เรียน เพื่อ
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 ผศ.สุธีรา  พ่ึง
สวัสดิ ์
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ / รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่

ใช้ 

จ านวน
ชั่วโมง 

(บ / ป / 
ฝ) 

ชื่อผู้สอน 

▪ IoT : Home IoT 
Implementation 

▪ IoT : Diabetic Patient 
Healthcare IoT 
Solution 

สื่อการสอน 
- ใช้เอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 

- Cisco Packet Tracer 

13 
31 มี.ค. 
2566 

ภาคบรรยาย 
การบริหารแพลตฟอร์มบน
ระบบประมวลผลแบบกลุ่ม
เมฆ 

- ทดสอบความรู้ก่อนเข้าสู่บทเรียน 
- บรรยายโดยใช้ PowerPoint  และ
เครื่องคอมพิวเตอร์ 
- ใช้เอกสารประกอบการสอนใน E-
learning 
ส่ือการสอน 
- MS-PPT Slide 

- ใช้เอกสารประกอบการสอนใน E-
learning 

- แบบทดสอบก่อนเข้าบทเรียน 

2/2/0 ผศ.สุธีรา  พ่ึง
สวัสด์ิ 
 

 ภาคปฏิบัติ 
▪ IOT : Smart Home 

Network 
 

- นักศึกษาฝึกปฏิบัติควบคู่กับการ
บรรยาย มอบหมายงานให้ท าเพ่ือสรุป
ความเข้าใจของเนื้อหาที่เรียน เพื่อ
ส่งเสริมทกัษะการเรยีนรู้ด้วยตนเอง 
สื่อการสอน 
- ใช้เอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 

- Cisco Packet Tracer 

 ผศ.สุธีรา  พ่ึง
สวัสดิ ์
 

14 
7 เม.ย. 
2566 

 

ภาคบรรยาย 
การประยุกตแ์ละบริหาร
จดัการเครือข่าย 

 
 
 
 

- ทดสอบความรู้ก่อนเข้าสู่บทเรียน 
- บรรยายโดยใช้ PowerPoint  และ
เครื่องคอมพิวเตอร์ 
- ใช้เอกสารประกอบการสอนใน E-
learning 
ส่ือการสอน 
- MS-PPT Slide 

2/2/0 ผศ.สุธีรา  พ่ึง
สวัสด์ิ 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ / รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่

ใช้ 

จ านวน
ชั่วโมง 

(บ / ป / 
ฝ) 

ชื่อผู้สอน 

 
 
 
 
 

- ใช้เอกสารประกอบการสอนใน E-
learning 

- แบบทดสอบก่อนเข้าบทเรียน 

ภาคปฏิบัติ 
Create and Design 
wireless network 

- นักศึกษาฝึกปฏิบัติควบคู่กับการ
บรรยาย มอบหมายงานให้ท าเพ่ือสรุป
ความเข้าใจของเนื้อหาที่เรียน เพื่อ
ส่งเสริมทกัษะการเรยีนรู้ด้วยตนเอง 
สื่อการสอน 
- ใช้เอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 

Cisco Packet Tracer 

 ผศ.สุธีรา  พ่ึง
สวัสดิ ์
 

15 
21 เม.ย. 
2566 

 

ภาคบรรยาย 
ความปลอดภัยบนเครือข่ายไร้
สายและอุปกรณ์เคลื่อนที 
และเทคโนโลยีบล๊อคเชน 

 
 
 
 

- ทดสอบความรู้ก่อนเข้าสู่บทเรียน 
- บรรยายโดยใช้ PowerPoint  และ
เครื่องคอมพิวเตอร์ 
- ใช้เอกสารประกอบการสอนใน E-
learning 
ส่ือการสอน 
- MS-PPT Slide 

- ใช้เอกสารประกอบการสอนใน E-
learning 

แบบทดสอบก่อนเข้าบทเรียน 

2/2/0 ผศ.สุธีรา  พ่ึง
สวัสด์ิ 
 

ภาคปฏิบัติ 
Network Simulation: 
Packet Tracker Wireless & 
VLAN 

- นักศึกษาฝึกปฏิบัติควบคู่กับการ
บรรยาย มอบหมายงานให้ท าเพ่ือสรุป
ความเข้าใจของเนื้อหาที่เรียน เพื่อ
ส่งเสริมทกัษะการเรยีนรู้ด้วยตนเอง 
ส่ือการสอน 
- ใช้เอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 

Cisco Packet Tracer 

 ผศ.สุธีรา  พ่ึง
สวัสดิ ์
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ / รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่

ใช้ 

จ านวน
ชั่วโมง 

(บ / ป / 
ฝ) 

ชื่อผู้สอน 

16 
28 เม.ย. 
2566 

 
 

ภาคบรรยาย 
▪ Academic Paper 

Presentation and 
Discussion 

▪ Review For Final Exam 
 

-  สรุปเนื้อหาที่เรียน และทดสอบ
ย่อยก่อนสอบ 
ส่ือการสอน 
- MS-PPT Slide 

- ใช้เอกสารประกอบการสอนใน E-
learning 

2/2/0 ผศ.สุธีรา  พ่ึง
สวัสดิ ์
 

ภาคปฏิบัติ 
▪ Academic Paper 

Presentation and 
Discussion 

▪ Review For Final Exam 

- นักศึกษาน าเสนอของผลงานที่ได้
พัฒนาจากองค์ความรู้โดยรวมตลอด
รายวิชา โดยเน้นให้นักศึกษาน าเสนอ
หัวข้อโครงงานด้วยตนเองและพัฒนา
โครงงานตามขั้นตอนของการ
ออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
สื่อการสอน 
- MS-PPT Slide 

 ผศ.สุธีรา  พ่ึง
สวัสดิ ์
 

17 
8 พ.ค. 
2566 

สอบปลายภาค 

รวม 30/30/0  
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ 
ท่ีเก่ียวข้อง 

กิจกรรมการประเมิน 
(เช่น การเขียนรายงาน โครงงาน 
การสอบย่อย การสอบกลางภาค 

การสอบปลายภาค) 

  

สปัดาห์ท่ีประเมิน 
สดัส่วนของ

การ
ประเมินผล 

1.2 ประเมินจากการส่งงานที่ได้รับ
มอบหมาย และการมีส่วนร่วมในชั้น
เรียน 

ตลอดภาคการศึกษา 5% 

2.1, 2.2, 2.3, 2.6, 3.2, 
3.4, 4.4, 5.1, 5.4 

ประเมินจากโครงงานรายวิชา การ
เขียนรายงาน และการน าเสนอ 

28 เมษายน 2566 15% 

2.1, 2.2, 2.6, 3.2, 3.4, 
4.4, 5.4 

ประเมินจากงานค้นคว้าด้วยตนเอง  17 กุมภาพันธ์ 2566  10% 

2.1, 2.2, 2.6, 3.2, 3.4, 
4.4, 5.4 

ประเมินจากผลงานวีดีทัศน์ให้ความรู้
ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

28 เมษายน 2566 10% 

2.1, 2.6, 4.4, 5.4 ประเมินจากการน าเสนอสรุปผลงาน
วันนักประดิษฐ์ 

3 กุมภาพันธ์ 2566 5% 

2.1, 2.2, 2.3, 3.4, 4.4, 
5.4 

ประเมินจากการฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10% 

2.1 การสอบกลางภาค 1 มีนาคม 2566 
8.30-11.30 

20% 

2.1, 2.2 การสอบปลายภาค 8 พฤษภาคม 2566 
8.30-11.30 

30% 
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หมวดที่  6  ทรัพยากรประกอบการเรียน 
1.  ต าราและเอกสารหลกัท่ีใช้ในการเรียนการสอน 
 William Stallings, “Wireless Communications & Networks,” 2nd Ed., Pearson International – 
Prentice Hall, 2005 (ISBN 0-13-196790-8)  

W. Stallings, “Wirelesss Communication and Networks”, 2nd Edition, Pearson, Prentice Hall, 
2004.  

E. Altman and T. Jiménez, “NS Simulator for Beginners”, Lecture notes 2003-2004, Univ. De 
Los Andes, 2003.  
 Theodere. S. Rapaport, “Wireless Communications Principles and Practice”, Prentice Hall, 2ed, 
C2002.   
 Radhika R. Roy, “Handbook of Mobile Ad Hoc Networks for Mobility Models”, Springer 2011 
 Azzedine Boukerche, “Algorithms and Protocols for Wireless and Mobile Ad Hoc Networks” 
WILEY 2009 
 Shin L. Wu and Yu C. Tseng, “Wireless Ad Hoc Networking” Auerbach Publications 2007 
 Behrouz A. Forouzan, “Data Communications and Networking”, 4th Edition, McGraw Hill 2007 
2.  เอกสารอ่านประกอบ/ส่ืออิเลก็ทรอนิกส/์แหล่งอ้างอิงอ่ืนๆ ท่ีนักศึกษาควรอ่านเพ่ิมเติม 
     2.1 เอกสารอา่นประกอบ 
          กิตติพงษ์ วะระทรัพย์และคณะ, “การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย”, พิมพ์ครั้งที่ 1, มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมธิราช ,2556.  
  ไพโรจน์ ไววานิชกิจ,กมล เขมะรังสี, “เปิดโลกการสื่อสารไร้สาย”, พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 
2539.  
      2.2 เว็บไซต์อ้างอิง 
          http://www.nectec.or.th/ 

http://www.ciscoclub.in.th/ 
http://www.cisco.com/ 
http://www.ibm.com 
http://www.linksys.com/ 
www.dlink.com/ 
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หมวดที่  7  การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและ ความเห็นจาก

นักศึกษาได้ดังนี้ 
-  การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
-  การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
-  แบบประเมินผู้สอนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย และ/หรือ สาขาวิชาฯ เป็นผู้ส ารวจ 
-  แบบประเมินรายวิชา ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย และ/หรือ สาขาวิชาฯ เป็นผู้ส ารวจ 

 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 

ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
-  การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
-  การสัมภาษณ์แนวคิดและทัศนคติของนักศึกษา 
-  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์ผู้สอนร่วม 

 
3.  วิธีการปรับปรุงการสอน 

 หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง 
และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
 -  การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
  -  การประชุมปรึกษาหารือเก่ียวกับการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอนร่วม 
  -  การวิจัยในชั้นเรียน 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

ระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ใน
รายวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย 
และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 

-  การประชุมพิจารณาข้อสอบ และผลสอบโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
-  การประชุมพิจารณาข้อสอบ และผลสอบโดยคณะกรรมการวิชาการคณะฯ 

5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
      จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา จะมีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 

- หลังจากสิ้นภาคการศึกษา  ผู้สอนจะท าเข้าสู่ระบบประเมินผลการสอนออนไลน์ที่ได้จากการประมวลผลการตอบ
แบบประเมินออนไลน์ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น เพ่ือดูผลและอ่านข้อแนะน าของนักศึกษา
ทุก ๆ คน 
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- การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์ผู้ร่วมสอน 
- ปรับปรุงรายวิชาและหลักสูตรตามข้อก าหนดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 
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